
Reiserapport fra Scott Sharp, Dundee,  Skottland. 
Oversatt av JanH 
 
Jeg ble svært glad da invitasjonen kom til å dømme på Landsutstillingen i Stavanger. 
 
Ole Kjell Løvås hentet meg på flyplassen og kjørte meg til det gode hotellet der 
utstillingen ble avholdt. Med inngangen til utstillingen like nedenfor resepsjonen og med 
tepper på gulvet var dette et perfekt oppsett for en dueutstilling. 
 
Så til duene der jeg startet med 4 Long Faced Tomlere som var lik i type, hadde fin  
størrelse og var i god kondisjon. Dessverre var alle “down-faced” (feil nebbvinkel, den 
skal være vannrett, se bildet. Oversetters anmerkning). 
 

 
 
4 Brünnere i meget god kvalitet med en hvit på 97 poeng. Denne hunnen viste seg hver 
gang jeg kom I nærheten og hadde et utmerket , rundt pust og gode ben. En virkelig pen 
rød hunn fikk 96. Riktig god farge, slank kropp og fint “pust”. De andre to ville ikke vise 
seg under bedømmelsen og en var noe for bred i benstillingen. Denne gode gruppen 
tilhørte William Midteide. 
 

  
 



 
 
 
De 13 Amsterdam Kroppertene var også en god gruppe der omtrent halvparten var 
hvite. Den hvite jeg hadde som favoritt var dessverre ikke helt i utstillingskondisjon og 
ble derfor ikke vinner.  Der var likevel en annen virkelig fin hvit som fikk 97. Den hadde 
fint pust og flott fremtreden som jeg antar skyldes god burtrening av utstiller Jens Dahl. 
Blandt de fargete fikk en flott silver hunn 97, også denne tilhørte Jens Dahl. Hun hadde 
fin type og viste seg hele tiden. Noen av duene hadde skjevt pust, men stort sett var 
kvaliteten svært god og jeg var imponert. 
 

 
 
De rundt 30 Norwich Kroppertene var hovedsaklig i blå og sort med noen få i brunt. Lars 
Erik Bentzen fortjener gratulasjoner for å stille med en så stor og flott  flokk pustere. Et 
par av de sorte ble trukket for manglende tegning, men de beste hadde fin mettet farge 
og gode pust. Det gledet meg at alle hadde gode øyne. En hann fikk 97 og flere hunner 
fikk 96 poeng. Dagen etter bedømmelsen viste en av hunnene seg fra en helt annen side. 
Dette skjer ofte når jeg dømmer Norwich. Dersom den hadde vist seg slik under 
bedømmelsen ville den fått 97 poeng i stedet for de 96 jeg ga henne. Det var en flott 
hunn med et rundt og velformet pust. 
 
De blå var også gode med noen virkelig fine dyr inne i mellom. Noen hadde fått høyere 
bedømmelse dersom tegningen hadde vært bedre. En hann fikk 97 og et par hunner 96 
poeng. Generelt var typen godt over gjenomsnittet og jeg er sikker på at Lars Erik vil 
avle noen virkelige toppdyr etter disse. 
 
Noen brune viste seg ikke fra sin beste side og en brunternet, selv om den hadde god 
størrelse på pustet, var litt for kraftige i kroppen. Satt sammmen med slankere hunner 
jeg så her burde det kunne bli fine unger. 
 
 
 
 



  
 
 
Jeg må nevne at maten på hotellet var av første klasse og at medaljen jeg fikk av NPA 
presidenten Hans Petter Nernes vil bli et kjært minne om en flott helg. 
 
Vennligheten og den fine stemningen gjorde at jeg følte meg virkelig velkommen til en 
opplevelse jeg ikke vil glemme. 
 
Scott Sharp. 

  
 
Scott kom godt overens med betjeningen på hotellet og ordnet seg dobbel porsjon 
dessert. Til høyre er han I Kuwait uken etter LU og mottar en gave som takk for vel 
utført arbeid som dommer der. JanH  


